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Sportuszoddban?

_ Négy éve' Eie_
inte sportszervező
voltam, azután let_

Kétszeres olimpiai bajnok és htÍromszlrls anyű,
pdrbajtőrvívó létére uszldát igazgat,lrinyai is a vízben

próbrilgatjdk tehetségüket. I{agy TímetÍt az élsport utáni
életről és a víz alrÍ került Margitszigetről is kérdeztük.



onnan mentem syesfe. Nem voltak csak a sportról
szóló lyukas éveim. Nekem ebben is szerencsém volt,
mert a sztileim úgy gondoltiík, hogy a sporton kívtil
tanulni is kell, de a vívóteremben is elkérte tőlünk az
edző a bizonyíÍvány. A vívókn d, ez jellemző v olt.

_ Vannak olyan élsportolók, nem csak ndlunk, akik
mintha nem tudnák abbahagtni a sportot, nem taldl-
ndk a helyüket a civil életben' Ez érthető, hiszen egész
addígi élett;k akörüIforgott, erre óldozttÍk afiatakd-
gukat. És ennek esik áldozatulfelnőtt életuk. Mtishog1t
kell mozogni a két terepen?

- Találkoztam én is olyan esettel, amikor az edző
lebeszéite tanítványát az anyaságróI, a tanrilásról,
mert félt, hogy nem hozza az eredményt. Én is látok
szomorú tekinteteket volt élsportolóknál, és nem ér-
tem, hogy aki a prílyán eltökéIt, és eléri a célját, annak
miért nem sikerül ez a civil életben. Pedig ott köny-
nyebb helyzetben van' főként eleinte, amikor még
emlékeznek rá, ismerik, így szélesebbek a kapuk.
Van, aki azt viseli nehezen, hogy szürke lesz az élete,
megszűnnek a fogadások, elmaradnak a szponzorok.
Nagy öröm és meglepetés volt nekem, hogy május-
ban Csík Ferenc-díjat kaptam, hiszen ennyi éwel az
aktív pr{lyafutás után már elmaradnak az elismerések
is. És nyilván nehéz tudomásul venni' hogy reggel
nyolctól déiután fél ötig tart az irodai munkaidő.
Vagyis szembe kell nézni azzd,,hogy a ttirténet iezá-
rult, új heiyzet van, a magánélet pedig nem edzésterv,
nem irányítható.

ffi ffi -; Fsx temavezetője.
# öqödÍ B* _ Miért nem ví-

je T$ $$* yócentrumot vezet?
*tff*Pidu*o 

'; 
; sö68*a _ Nem váltam el

ti|jó szájízzelavívástól, ott nem is kerestem a helye-
met. De mivel az élet mindig szeretett, mindig akadt
valaki, aki támogatott, ebben az esetben ez Dala Ta-
mós volt, az olimpiai központ vezetője. Mindenkép-
pen sportolót keresett a megíiresedett iillásra, nekem
a gyerekeim ide jártak úszóóvodába, tehát ismerős
voltam itt, és van felsőfokú végzettségem is. Így let-
tem uszodavezető.

_ Jól érzi itt magrÍt?

- Aztterveztem, hogy élsportolói életem után egy
ideig főállású anya leszek, kirugózom magamból a
nehéz éveket, de adódott ez a lehetőség, és nem bán-
tam meg.

_ Kívülről biztosan egyszerűbbnek látszott, de úgt
tikt, hogy könnyedén teljesíti az eg olimpiai bajnoki
cím, egt gterek programot. Tekinthetjük ezt tudatos
készülésnek a civil életre?

- A gyerek számomra mindig fontosabb volt, mint
az olimpiai bajnoki cím. Egy nőben huszonöt éves ko-
ra körül ki keil hogy alakuljon a kettő fontossági sor-
rendje, vagyis a gyereknek kell az első helpe kerülnie.
Azt is tudja az ember, hogy egyszer végelesz az él-
sportolói életnek, mert az íztiletek kopnak, a mozgás
már f,íj, és megverik az eilenfelek. Ezért elkezd tanul-
ni' építgeti a civil életét' Atlanta előtt lettem diplomás

5yóg1pedagógus, utána dolgoztam logopédusként,

_ Gyermekei is az édesanfiuk nyomdokain in-
dultak?

- A legnagyobb vízilabdázik, kapus, a középső vív
és vízilabdázik, a kicsi pedig focizik és úszik. Mind-
egyik igazolt versenyző, tehát iskola, edzés és este ta-
nulás. Ez a legnehezebb, hiszen már fáradtak. Az a
baj, hogy a mai fiatalok életébe belépett a szá mítógép,
a Facebook, és alvás he|yett ezzel töltik az idejüket.
Amikor a nagyobbik lányom emiatt éjszakázik, és
nem alussza ki magát, dühös vagyok rá.

_ Ha a gterekei úg döntenek, hog elegük van az
edzésekbó'I, nem akarnak versenyekre jtírni, mit fog
mondani nekik?

- Biztosan adok nekik pár hónapot a döntésre.
Nekem sem volt egyszerű az |ttam, főleg, mert igen-
csak tehetségtelen, kövér kislány voltam. Sokan azt
mondti{k, hintaló vagyok, akit nem érdemes futtatni.
Aztán tessékl A legnagyobb kárt mégis a szülő tudja
tenni a gyerekében. A legrosszabb eset, ha minden-
áron olimpiai bajnokot akar nevelni beló1e - magá_
nak. Szörnyű egy ilyen szülő mellett ülni a versenyen.
Tönkreteszi a gyerekét a beszólásaival. A másik fajta,
aki ki sem megy a meccsre, mert nem érdekli, hogy a
gyereke mivei foglalkozik. A harmadik Íajtapedígaz,
aki attól boldog, hogy a gyermeke azzal tölti azidejét,
amit szeret.

_ Azért mégsem ilyen eg;tszerű a képlet, hiszen az
élsport, de mégaz aktív sportoltÍs is nagy anyagi tildo-
zatokal kívrin a szülcÍkto'I. Így fenndll annak a veszé-



lye, hogt nem az jtír edzésre, aki tehetséges, hanem aki
megengedheti maginak, vagy akinek a szüleiben am-
bíció van'

- Többször feivetettem én is, hogy mérlegelni kel-
lene a tagdíjak szedését, csakhogy ezt olyan egyesüle-

tektől kérjiik, amelyek maguk is filléres gondokkal
küzdenek' Valóban sok tehetség vész el a pénz miatt,
sok szülő nem tudja va5y nem is akarja vállaini, hogy
hétvégeken versenyeke hordja a gyereket, hogy na-
ponta ott ü1 esetleg vele edzés alatt, és várja, hogy ha-

zavihesse, vagy nem engedheti meg magának, hogy
megvegye a drága sportszeft, felszerelést. Hiszen mi-
ktizben súlyos áldozatokat vállalnak mindketten, az

eredményre nincs semmi garancia.
_ Néhóny napja az egik Erzsébet-táborban tartott

vívóedzést a gterekeknek. Gyakran adja az arcót, a

nevét külijnbijző akciókhoz. Mi szerint válogat?
_ Sportolóként a média már megismert annyira,

hogy tudja, valóságshow-kat úgysem vállalok. Szap-

panon soha nem fogok csúszni. Csak olyasmit viílla-
Iok el, amit én is fontosnak tartok. Vagyis ha megkér-
nek, akkor az első kérdésem nem az, hogy mennyiért,
hanem az, hogy milyen cé|lal. Az Erzsébet-tábor,
amelyet most éppen Brüsszelben kell megvédenie a
magyat kormánynak, fantasztikus dolog, nagyon há-

lás vagyok, hogy felkértek rá,hogy átélhettem. olyan
gyerekekkel voltam körülvéve Balatonberényben,
akik talán még élettikben nem voltak nyaralni, talán a

falujuk határán kívtil sem. Közülük egyeseknek lp-
kas volt a cipőjük, faltákaz ételt, és nagyon boldogok
voltak mindattól, ami velük történik. Ke||ett ez az éI-

mény a gyermekeimnek is, hogy meglássiík, milyen, 
]

amikor valakinek eszébe sem jut, hogy azt mondja az 
I

ételre, pfuj, vagy a tévékésziiléket keresse napközben: 
I

Először furcsa volt nekik, hogy azt kérdezték tőlük,]
jössz focizni' csávókám, de harmadnap már aztl
mondták, hogy inkább újbarátaik asztalához iilnének
át enni. Egy turnus egy hét' és fantasztikus egy tábor-
ban lenni 250 gyermekkel, ktizben persze nehéz is.
Utánam Kokó ment le. otthag1tam neki az asztalon
egy Sportszeletet, ha esetleg sztiksége lenne egy kis
energiiíra. Szüksége lesz, bár ő már tavaly is csinálta.

_ Uszodában beszélgetünk, ígt ne hagljuk említet-
lenüI a Szepesi Nikolett-féle botránykönyvet, amelyik
nem tlet jó fényt az élsportra.

_ A kön1vet két részre oszthatjuk. Ha Szepesi Ni-
/coleÍÍ fontosnak tartotta megosztani a széles nyílvá-
nossággal a magánéletét, akkor biztosan tudja, miért
tette. Az egész kétségtelenül nem kelti jó hírét a ma-
gyar élsportnak, különösen a pedofilvád. Miközben a

történet ma már rekonstruáIhatatlan. Az biztos, hogy
egyetJen gyermek sem lehet százszázalékos bizton-

hogy pontosan hogyan grúrj,ík. Nem tagadható az
sem, hogy egyes edzők testi fenyítést is használnak'
Engem ugyan nem vertek meg soha, de többször is
mega|áztak Azt kell elérni, hogy a gyerek szóljon a

felnőttnek, szülőnek, edzőnek, ha bántalom éri. Első-
sorban a szüleinek.

_ Mit tanult meg a versenysportból?

- Hogy nincs 99, csak 100 százalék. És azt is, hogy
mindennel alázatosan kell bánni. Emberekkel is, te-
vékenységgel is. A sportuszodában harminc ember
vezetője vagyok. Felelősség, ugyanakkor azt étzem,
hogy kérgesedik a lelkem, és ez nem jó. Mérlegelnem
kell ugyanis, hogy mikor akarnak kihasználni. Ez is
előfordul'

- Sok barátja van?

- Nincs sok barátom. Sosem lettem volna jó csa-
patversenyző sem, mert magányos farkas vagyok. Az
ember leéIi az i{úkorát a vívóteremben, csapatban él,

de aztán a barátságokat megbombázziík az eredmé-
nyek. Pedig csapataranyat nyerni sokkal jobb, mint
egyénit, mert akkor többen örülünk. Nekem azonban
megadta az éIet,hogy megkapjam a nagy barátságot
Móna Istvdntól. Mióta elment, nagyon magányos va-
gyok. olyan volt számomra, mint a nagy' életre szóló
szerelem, és olyan magasra tette a lécet, hogy nem tu-
dom elképzelni, hogy más is megugorhatja.

_ Ez az élete szerencséje?

- Az én szerencsém a szüleim, az edzőim, Móna
István, a gyerekeim. Így egiutt.

- ltt üli|nk az amalgdmkék versenymedence fö-
Ititt. ldedlis nydri munkahely. Ha melege van, csak
beleugrik.

- Hát éppen ez az, amit nem tehetek meg. Ha
ugyanis a munkatársaimtól azt köve1elem, hogy
munkaidő alatt nem lehet hűsölni, akkor ez rám is
vonatkozik' Erről beszéltem.

_ Nyereséges üzem az uszoda?
_ Soha nem lehet nyereséges. Á lényege, hogy

örömforrás, a boldogsághormon termelője, és ez
százszorta többet ér, mint a pénz.

- Most minden szép és békés, pedig néhdny hete
még szorongatott bennünket az árvíz. Gyorsan sike-
rült a rendrakds.

_ Minket nem is az ár, hanem abelvíz sújtott. A
Duna ugyanis ide nem jött be, avíz mégis a lelátó el-
ső szintjéig ért, megroppantotta az rjtvenes medencét
is. Az igazi gond azonban nem is itt volt, a felszínen,
hanem lenn a gépházban.Onnan kellett menteni,
egyre magasabbra vínni a milliós gépeket. Egyébként
nagyszerű volt a hangulat, mindenki jókedwel és fá-
radhatatlanul dolgozott a gátakon, raktuk a zsákokat.
Sokkai tobbet ért, mint a mesterséges csapatépítő
tréning.


